Mötesprotokoll
Datum

2022-04-08

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Berit Lind

Möte med Regionpolisråd Nord
Datum för mötet: 2022-04-08, kl. 09:15 - 12:15
Plats: Videomöte
Närvarande

Micael Säll Lindahl, regionpolischef
Björn Hellqvist (l)
Birgitta Nordvall (kd)
Åsa Sjödén (s)
Agneta Hansson (v)
Leif Pettersson (s)
Lilly Bäcklund (s)
Susanne Hansson (s)
Stefan Sydberg (m)
Mats Hellhoff (sd)
Karl-Gustav Abramsson (s)
Thomas Mörtsell (c)
Anton Nordqvist (mp)
Saila Quicklund (m)
Ej närvarande

Anette Rangdag (sd)
Louise Mörk (s)
Övriga närvarande

Lars Wahlberg, bitr regionpolischef
Lars Lundberg Kelly, chef regionkansliet
Kenneth Bergqvist, polisområdeschef Västernorrland
Anna Jonsson, polisområdeschef Västerbotten
Erik Bakkman, polisområdeschef Jämtland
Magnus Modig, kanslichef polisområde Norrbotten
Helen Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord
Malin Nordin, chef HR Nord
Hans Björner, chefsförsörjningsprogrammet
Berit Lind, regionkansli Nord
För kännedom

Nationell samordning insynsråd
Kommunikationsavdelningen
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Inledning och fastställande av dagordning

Micael Säll Lindahl hälsade alla välkomna till mötet, och förutom punkterna
på dagordningen kommer frågor gällande passituationen och kriget i
Ukraina att diskuteras. Dagordningen kunde med de tilläggen fastställas.

2

Räddningstjänst/Fjällräddning

Polisregion Nord är ansvarig för den statliga räddningstjänsten och för att
beskriva detta så deltog Marcus Grahn, Nationell processledare räddningstjänstfrågor, Mattias Wiklund, gruppchef Räddningstjänst region Nord och
Richard Svedjesten, ordförande SVEFRO/insatsledare fjällräddningen. Marcus inledde med att beskriva uppdraget och den metodik, som nu används
för vid eftersök av försvunna personer. Metodiken benämns ursprungligen
som Managing Search Operations, MSO, eller på svenska Efterforskning av
försvunna personer, EFP. För att tydliggöra hur metodiken används i praktiken hade Marcus ett verkligt ärende att beskriva detta med.
Mattias Wiklund fortsatte med att beskriva polisens fjällräddningsverksamhet som regleras av lagen om skydd av olyckor, LSO. Polisens fjällräddning
bedrivs i två regioner, region Nord och region Bergslagen. Region Nord har
330 fjällräddare till sin hjälp, i region Bergslagen finns ytterligare 65.
Richard Svedjesten informerade vilka kriterier som krävs för att kunna
verka som fjällräddare. Richard beskrev även den utrustning som tilldelas
respektive fjällräddare.
Mattias fortsatte med att även informera om vilket avtal som träffas mellan
polisen och fjällräddarna vad gäller ersättningen. Samtliga fjällräddare genomgår, förutom grundutbildningen, årliga repetitionsutbildningar. Beroende på vilket uppdrag som fjällräddaren har är utbildningarna olika omfattande. Polisens uppdrag omfattar inte sjukvård, men fjällräddarna är sjukvårdsutbildade för att kunna omhänderta de nödställda i väntan på sjuktransport.
Regionpolisrådet ställde kompletterande frågor till Marcus, Mattias och Richard.
Frågan beträffande den milersättning som fjällräddarna får enligt gällande
avtal lyftes. Micael förtydligade att ersättningen inte är fjällräddarspecifik
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utan den gäller för alla, men med tanke på dagens drivmedelspriser upplevs
ersättningen för låg.

3

Information från insynsrådet

Saila Quicklund informerade om de viktigaste frågorna som var upp på senaste mötet med insynsrådet. Mötet hade inletts med en föredragning av rikspolischefen som beskrivit ett nuläge ur ett polisiärt perspektiv, som innefattade bl. a. bidragskriminalitet, arbetslivskriminalitet, passituationen och kriget i Ukraina.
Lars Wahlberg kompletterade Sailas presentation med ytterligare information om det arbetslivscenter som kommer att etableras i Umeå till sommaren
där polisen i samverkan med andra myndigheter ska driva arbetet mot arbetslivskriminalitet.
Saila avslutade med att informera om att Polismyndigheten har det näst
högst förtroendet i den årliga förtroendebarometern.

4

Aktuella frågor

4.1

Aktuell lägesbild i respektive polisområde

Polisområdescheferna informerade om läget i respektive polisområde. Erik
Bakkman lämnade bland annat en kort information om läget gällande nätpatrullering, nu väntar en utbildning för de inblandade i Norge. Erik berättade också om rikspolischefens besök i Strömsund. Kenneth Bergqvist berättade bla om en händelse i Sundsvall med en skjutning med efterföljande
besök på sjukhus. Anna Jonsson lyfte arbetssättet snabbare lagföring som
lokalpolisområde Umeå påbörjat efter årsskiftet som varit framgångsrikt.
Magnus Modig informerade om att ledningsgruppen i Norrbotten träffat ledningen för Norra militärregionen. Magnus berättade även om de skyldiga till
mordet i somras i Luleå har nu fått sina straff, men Magnus uppmärksammande även rådet på för att nå framgång mot kriminella nätverk krävs det
att stöd ges till de vittnen som ställer upp.
Lars Wahlberg kompletterade den lämnade informationen med bland annat
att regionen ska utbilda 40 medarbetare i barnförhör, med anledning av den
nya lagen gällande barnfridsbrott.
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Ekonomiska läget

Helena Sundström Hetta, chef Ekonomi Nord presenterade det ekonomiska
resultatet tom februari 2022, när det gäller den nationella nivån och för mars
för den regionala.
Rådet diskuterade kostnaderna för beredskap i glesbygd, där regionen skrivit ett nationellt kollektivavtal men som regionen inte fått någon kompensation för.

4.3

Personal

Malin Nordin, chef HR Nord visade på statistik gällande personalen. Malin
visade även exempel på den nationella attraherakampanjen. När det gäller
antagningen till polisutbildningens höstomgång ligger region Nord bäst till i
landet med 89 procent fyllda platser.

4.4

Verksamheeten vid avdelningen för särskilda
utredningar

Lone Callias, chef utredningsenhet, avdelningen särskilda utredningar, informerade om ärenden som diskuterats på senaste utskottsmötet. Lone fortsatte med visa avdelningens ärendestatistik tom mars 2022.

4.5

Information om skiljande- och disciplinärenden

Eva Holmberg, chef gruppen skiljande och disciplinärenden, region Nord,
informerade om aktuella ärenden som gruppen hanterat.

5

Övrigt

5.1

Passituationen

Lars Lundberg Kelly sammanfattade läget när det gäller passituationen i
regionen och i landet. Under mars utfärdade regionen mer än dubbelt så
många pass som regionen enligt prognosen ska utfärda.

5.2

Kriget i Ukraina

Lars Wahlberg informerade om att polisen har en särskild händelse gällande
kriget i Ukraina. När det gäller flyktingar från Ukraina har till Sverige
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hittills kommit ca 28 000. När det gäller ordning och säkerhet har det inte
varit något större bekymmer förutom några mindre demonstrationer. Ett
ökat inflöde av desinformation har märkts så det gäller att vara mer uppmärksam på källan till information som sprids. Säkerhetsläget kan förändras
med tanke på diskussionerna om Sveriges medlemskap i Nato.

Vid protokollet:

Berit Lind

Justeras:

Micael Säll Lindahl, ordförande

KG Abramsson, justerare
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